
 
Бережанська міська рада  

VІI скликання  

ХІХ сесія  

(V засідання)  

 

РІ Ш Е ННЯ  
 

від 10 вересня 2020 року         № 1800 

 

Про забезпечення права на освіту жителям 

Бережанської міської територіальної громади 

 

Керуючись ст. ст. 53,64 Конституції України, ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Законами України «Про освіту», «Про повну 

загальну середню освіту», « Про дошкільну освіту», беручи до уваги п. п. 3.2 п.3 

рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 

Верховного Суду щодо відповідності Конституції України (конституційності) 

окремих положень постанови Кабінету Міністрів України «Про встановлення 

карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та 

етапів послаблення протиепідемічних заходів», положень частин першої, 

третьої статті 29 Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 

рік», абзацу дев’ятого пункту 2 розділу II «Прикінцеві положення» Закону 

України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет 

України на 2020 рік»» від 28.08.2020 року №10-р/2020 (справа №1-

14/2020(230/20)), Протокол №20 від 09.09.2020 року засідання комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Бережанської міської 

ради, враховуючи, що право на освіту гарантоване державою та закріплене в 

Конституції України; обмеження прав і свобод громадян може 

встановлюватися виключно законом, ухваленим Верховною Радою України, а 

встановлення такого обмеження підзаконним актом суперечить Конституції 

України, беручи до уваги, що воєнний та надзвичайний стан на території 

громади та в цілому на території держави не введено, враховуючи 

багаточисленні звернення батьків дітей Бережанської міської територіальної 

громади, Бережанської міської ради  

 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Зобов’язати загальноосвітні, позашкільні, дошкільні заклади освіти, школи 

естетичного виховання Бережанської міської ради: 

- Бережанська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів №1 Бережанської 

міської ради Тернопільської області (Ганич О.М.); 



- Бережанська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів №2 Бережанської 

міської ради Тернопільської області (Головацька Г.Л.); 

- Бережанська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів №3 Бережанської 

міської ради Тернопільської області (Гринкевич В.М.); 

- Бережанська школа-гімназія ім. Б. Лепкого Бережанської міської ради 

Тернопільської області (Будар М.М.); 

- Посухівський навчально-виховний комплекс «загальноосвітній 

навчальний заклад І ступеня – дошкільний навчальний заклад» (Шопа 

Г.П.); 

- Заклад дошкільної освіти ясла-садок «Золотий ключик» Бережанської 

міської ради ( Кузів О.І.); 

- Заклад дошкільної освіти ясла-садок «Ромашка» Бережанської міської 

ради (Череп Г.П.); 

- Заклад дошкільної освіти ясла-садок «Сонечко» Бережанської міської 

ради (Лех Г.М.);  

- Заклад дошкільної освіти ясла-садок «Росинка» Бережанської міської 

ради ( Клецор Н.І.); 

- Центр дитячої та юнацької творчості (Репецький С.Б.); 

- Бережанська дитячо-юнацька спортивна школа (Дуда В.П.); 

- Бережанський міжшкільний навчально-виробничий комбінат (Леськів 

Б.С.); 

- «Інклюзивно-ресурсний центр» Бережанської міської ради 

(Кульчицька-Ручка Н.Р.); 

- Бережанська державна школа мистецтв (Микитюк І.В.); 

- Бережанська державна художня школа (Шарамко Л.О). 

З 14 вересня 2020 року забезпечити реалізацію права на освіту 

жителями Бережанської міської територіальної громади, у відповідності до 

ст. 53 Конституції України, Закону України «Про освіту» із обранням за 

вибором здобувача освіти форми освіти.  

2. Адміністраціям закладів освіти забезпечити дотримання працівниками 

протиепідемічних заходів на період карантину, у зв'язку поширенням 

коронавірусної хвороби (СОVID-19). 

3. Відповідальність за стан здоров’я учнів – здобувачів освіти покласти на 

батьків. 

4. Звернутися до Бережанського ВП ГУНПУ в Тернопільській області із 

проханням щодо дотримання вимог Конституції України та чинного 

законодавства України. 

5. Доручити міському голові подати позовну заяву до суду з приводу 

скасування постанови Кабінету Міністрів України, якою встановлений 

поділ держави на карантинні зони і прийняті обмеження . 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову 

Володимира Музичку. 

 

 

Міський голова      Володимир МУЗИЧКА 


